PLAKINSTRUCTIE
ALS JE GAAT PLAKKEN MOET DE (OPPERVLKATE)
TEMPERATUUR ALTIJD BOVEN DE 10 GRADEN ZIJN!

1. Vetvrij maken ondergrond
Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond. Dit kun je bereiken door bijvoorbeeld gebruik te
maken van wasbenzine. Voordat je begint leg je de sticker plat neer en wrijf je de drager nog
een keer goed aan zodat deze goed zal blijven kleven.

2. De juiste positie bepalen
Met behulp van 2 stukjes schilders tape breng je de sticker in positie. Als je gaat meten, meet
dan altijd vanaf de tekst en niet de drager of applicatiefolie.

3. Vastzetten van de tekst
Als je tevreden bent over de positie van de tekst, plak je een stuk schilder tape over de gehele
lengte van de tekst aan de bovenzijde vast.

4. Lange of grote stickers
Je kunt er voor kiezen om grote teksten eventueel in verschillende stukken te knippen.
(Knip deze tussen de letters door)

5. Drager verwijderen
Vouw nu de gehele tekst omhoog en verwijder voorzichtig de drager. Het zou kunnen gebeuren
dat een aantal plakletters blijven zitten, vouw de drager dan terug en wrijf de drager aan zodat
de tekst op de applicatiefolie blijft zitten.

6. Terugvouwen van tekst
Vouw de tekst voorzichtig terug zonder de drager. Zorg er voor dat de tekst de ondergrond nog
niet raakt!

7. Aanbrengen van tekst
Breng de tekst nu langzaam aan op de ondergrond met behulp van een spatel. Zorg er wel voor
dat je boven in het midden begint en door middel van heen en weer te spatelen naar beneden
te werken. Uiteindelijk een aantal keer stevig drukkend herhalen.

8. Verwijderen van applicatiefolie
Verwijder nu de applicatiefolie en de schilders tape. Je kunt deze het beste verwijderen in een
hoek van 180 graden om loslaten van de sticker te voorkomen. Zit de plakletter nog niet goed
vast vouw dan de applicatiefolie terug en wrijf het nog even stevig na.

9. Klaar!
Je bent nu klaar! Je kunt eventuele luchtbellen doorprikken door middel van een naald en
daarna de lucht eruit drukken.

